หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร:
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Programme in Computer Science
(English Programme)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
Doctor of Philosophy (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.1 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาตรี

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
1.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
1.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ
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1.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
1.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
1.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
2. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
สภาวิชาการอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 6/2558
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
สภาสถาบันอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 192
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
3. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ในปี การศึกษา 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) ผูบ้ ริ หาร/ผูจ้ ดั การโครงการ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
5. ชื่ อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

ตาแหน่ ง
วิชาการ
รศ.

ผศ.

ชื่ อ – นามสกุล
นายกิตติชยั ลวันยานนท์

นางสาวชาคริ ดา นุกูลกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D.
(Artificial Intelligence)
M.Sc.
(Computer Science)
B.Sc.
(Computer Science)
Ph.D.
(Computer Science)
M.Sc.
(Computer Science)
วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

University of Wales College of Cardiff, U.K. (1996)
The University of Wales College of Cardiff, U.K.
(1987)
The University of Hull, U.K. (1985)
University of Alabama, U.S.A. (2001)
Vanderbilt University, U.S.A. (1995)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ประเทศไทย (2535)
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ลาดับ
3

ตาแหน่ ง
วิชาการ
ผศ.

ชื่ อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นายประเสริ ฐ คันธมานนท์

Ph.D.
(Computer Engineering)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of New South Wales, Australia (1998)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
(2529)

6. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
7.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัต กรรมในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาให้ ก ับ ผลผลิ ตชุ ม ชน
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึง
จาเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ งต้องมีการจัดการองค์ความรู ้ อย่างเป็ น
ระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ที่กาหนดทิศทางและการพัฒนา ICT เพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งต้องการบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพ
เป็ นจานวนมาก
7.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่ อสารไร้พรมแดน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ทุกหนทุก
แห่ ง (Ubiquitous Computing) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วผ่านเครื อข่ายความเร็ วสู งและ/หรื ออินเทอร์ เน็ต
ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้ สาย โทรศัพท์เคลื่ อนที่
และคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาที่ ส ามารถสื่ อ สารข้อ มู ล มัล ติ มี เ ดี ย ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว น าสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็ นต้องเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารที่เชื่ อถือได้ จึงจาเป็ นต้องใช้
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความเป็ นมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ช่วยชี้ นาและขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรม
ไทย
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8. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
8.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องกระทาในเชิ งรุ ก โดย
พัฒนาหลักสู ตรนี้ มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวจาเป็ นต้องมี ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ และมีความพร้อมที่
สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้ท นั ที ในสภาพแวดล้อมที่ มี ก ารพัฒนาและการเปลี่ ย นแปลงด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ อย่างรวดเร็ ว รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการ
พัฒนาหลักสู ตร
8.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากยุท ธศาสตร์ ข องเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศไทย และการใช้
คอมพิวเตอร์ ทุกหนทุกแห่ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้น
การใช้ค อมพิ วเตอร์ ต้องใช้ใ นเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่ อส่ ว นรวม โดยค านึ งถึ ง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลัก สู ต รในการพัฒ นาบุ ค ลากรทางด้า นวิท ยการ
คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อ ที่มุ่งสู่
ความเป็ นเลิ ศ ทางด้า นเทคโนโลยีและการวิจยั และการมุ่งสร้ างบัณฑิ ตที่ ดีและเก่ ง เพื่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม
9. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
9.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาในระดับบัณฑิ ตศึกษาต่างๆ ของคณะที่นกั ศึกษาสามารถเลือกได้ เพื่อเป็ นการพัฒนา
และบูรณาการองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
9.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
9.3 การบริหารจัดการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่ วมกัน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและองค์การ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1. ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นหลักสู ตรภาษาอังกฤษที่
จัดทาขึ้นเพื่อสร้ างนักวิจยั และนักวิชาการที่มีความรู ้ ความสามารถในระดับสู งได้มาตรฐานเทียบเท่า
สากล และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ทา
อย่างมีหลักวิชาการ ทาอย่างมีคุณภาพ ทาอย่างสม่าเสมอ ทาด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และโปร่ งใส เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของประเทศ เพื่อสร้าง
ผลงานวิจยั ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และการสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดย
เน้นกระบวนการทาวิจยั อย่างลึกซึ้ ง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและการร่ วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
1.2. ความสาคัญ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคมและการดารงชี พในปั จจุบนั จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรในองค์การต้องพัฒนาตน ด้วยการสร้าง
ฐานความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะและประสบการณ์ ทางด้านวิทยาการคอมพิ วเตอร์ ตลอดจน มี
ความสามารถในการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง เพื่อพัฒนาให้องค์การและ
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
1.3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตนักวิจยั และนักวิชาการระดับปริ ญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรฐานสากล
ให้สามารถเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลก
2) เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
สร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3) เพื่อผลักดันการทาวิจยั ภายในประเทศให้มีความเป็ นเลิศ และการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้คงไว้ - ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือทาง
ซึ่งมาตรฐานระดับชาติและ วิชาการกับหน่วยงานนอกคณะ
สากล
ทั้งในและต่างประเทศ
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- มีความร่ วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานนอกคณะทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างน้อย
5 โครงการ
- มีหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ทุก 5 ปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
- สารวจความพึงพอใจของ
สอดคล้องกับความต้องการ หลักสู ตรจากผูส้ าเร็ จการศึกษา
ของธุ รกิจ และการ
- สารวจความพึงพอใจของ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
คอมพิวเตอร์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็ จการศึกษา
- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวัน-เวลาราชการ
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
1.1. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 1.1 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมี คะแนน
เฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีผลงานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิ วเตอร์ หรื อสาขาอื่ น ๆ
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
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1.2. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมี คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และ/หรื อมีประสบการณ์การทางานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
1.3. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.2 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมี คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 และ/หรื อมีประสบการณ์การทางานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
2) เป็ นผูส้ อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่คณะกาหนด
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาส่ วนหนึ่ งขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิจยั ใน
ระดับปริ ญญาเอก
2.4. กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดการเรี ยนการสอนเสริ มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษของ
คณะ เพิ่มเติมจากเนื้ อหาด้านวิชาการของหลักสู ตร ให้แก่นกั ศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายละเอียด หน่ วยนับ 2558
2559
นักศึกษาเข้าใหม่
คน
5
5
นักศึกษาปี 2
คน
1
5
นักศึกษาปี 3
คน
1
รวม
คน
6
11
หมายเหตุ: เปิ ดรับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

2560
5
5
5
15

2561
5
5
5
15

2562
5
5
5
15
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2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน
1. ค่าบารุ งการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน
รายวิชาปกติ 1,600 บาท/หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต
ค่ าเล่าเรียนรวม โดยประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

ภาคการศึกษา
20,000

ปี การศึกษา
40,000
19,200
36,000
95,200 /คน

70,000 /หัวนักศึกษา
165,200 บาท/คน/ปี

ปี การศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
ค่าบารุ ง
240,000
440,000 600,000
600,000
600,000
ค่าลงทะเบียน
132,000
312,000 456,000
456,000
456,000
เงินอุดหนุนจากรัฐ
420,000
770,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
รวมรายรับ
792,000 1,522,000 2,106,000 2,106,000 2,106,000
หมายเหตุ การคานวณประมาณการรายรับ คานวณจากนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษาละ 18 หน่วยกิต
2.6.2. งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
ปี การศึกษา
รายจ่ าย
2558
2559
2560
2561
2562
งบดาเนินงาน
2,893,936 3,685,130 4,010,694 4,157,403 4,311,448
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,235,576 2,794,470 2,934,194 3,080,903 3,234,948
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
351,000
418,500
472,500
472,500
472,500
3. ทุนการศึกษา
126,400
126,400
126,400
126,400
126,400
4. รายจ่ายเข้ามหาวิทยาลัย
180,960
345,760
477,600
477,600
477,600
งบลงทุน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
รวมรายจ่ าย
2,993,936 3,785,130 4,110,694 4,257,403 4,411,448
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา 498,989.33 344,102.73 274,046.23 283,826.88 294,096.56
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 339,012 บาท ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
8
รายรับ

2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน หรื อการเรี ยนเสริ มทางสื่ ออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์
2.8. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่า ด้วยการเที ย บโอน
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจาหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1. จานวนหน่ วยกิต
แบบ 1.1 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาโท (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
แบบ 2.1 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
แบบ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็ จระดับปริ ญญาตรี (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.2. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
แผนการศึกษาแบบ 1.1 แผนการศึกษาแบบ 2.1 แผนการศึกษาแบบ 2.2
ก. หมวดวิชาบังคับ
6
6
ข. หมวดวิชาเลือก
6
18
ค. วิทยานิพนธ์
48
36
48
รวม
48
48
72
3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้
CSC
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BIS
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
INT
หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SWE
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
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เลขหลักสิ บของวิชาในระดับปริ ญญาเอก มีความหมายดังนี้
1-2
หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
3-6
หมายถึง หมวดวิชาเลือก
9
หมายถึง หมวดวิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในหมวดวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2
6 หน่ วยกิต
CSC 710 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
Research Methodology
CSC 711 การศึกษาอิสระ
3 (2-2-8)
Independent Study
หมายเหตุ หมวดวิช าบัง คับ ใช้ส าหรั บ แผนการศึ ก ษาที่ มี ก ารศึ ก ษารายวิชา (แผนการศึ ก ษาแบบ 2.1
และ 2.2) ส่ วนแผนการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชานั้น (แผนการศึกษาแบบ 1.1) ขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา และ/หรื อ คณาจารย์ประจาหลักสู ตรที่จะกาหนดให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข. หมวดวิชาเลือก
- แผนการศึกษาแบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
- แผนการศึกษาแบบ 2.2
18 หน่ วยกิต
CSC 620 ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-9)
Theory of Computation
CSC 621 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Design and Analysis of Algorithms
CSC 622 โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Computer Architecture and Organization
CSC 623 ระบบการปฏิบตั ิการขั้นสู งและการโปรแกรมระบบ
3 (3-0-9)
Advanced Operating Systems and Systems Programming
CSC 624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Software Engineering
CSC 625 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Database Systems
10

CSC 626 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ข้ นั สู ง
Advanced Computer Graphics
CSC 627 การวิเคราะห์และออกแบบเชิ งอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
Advanced Object-Oriented Analysis and Design
CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
CSC 629 ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Parallel Algorithms
CSC 630 เครื อข่ายขั้นสู ง
Advanced Networking
CSC 631 ปั ญญาประดิษฐ์ข้ นั สู ง
Advanced Artificial Intelligence
CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอ็มแอล
XML Programming
CSC 633 การค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บขั้นสู ง
Advanced Information Retrieval and Web Search
CSC 635 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื อข่าย
Network Performance Analysis
CSC 636 เหมืองข้อมูลขั้นสู ง
Advanced Data Mining
CSC 637 ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อและเครื อข่ายใยประสาท
Fuzzy Logic and Neural Networks
CSC 638 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
CSC 760 หัวข้อขั้นสู งด้านการจัดการคอมพิวเตอร์
Advanced Topics in Computer Management
CSC 761 หัวข้อขั้นสู งด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Software Technology
CSC 762 หัวข้อขั้นสู งด้านเทคโนโลยีเครื อข่าย
Advanced Topics in Network Technology
CSC 763 หัวข้อพิเศษ 1
Special Topic I

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
11

CSC 764 หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II
CSC 765 หัวข้อพิเศษ 3
Special Topic III
CSC 766 สัมมนา
Seminar
BIS 617 การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
Business Process Management
BIS 618 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
INT 610 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
Decision Support Systems
INT 611 การเงินเชิงกลยุทธ์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Financial Strategies for Information Technology
INT 612 การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
INT 630 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
Database Technology
INT 631 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Technology
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
INT 639 มาตรวัดระบบสารสนเทศ
Information System Metrics
INT 650 ความมัน่ คงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Security
INT 651 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology
INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต
Internet Engineering
INT 653 เทคโนโลยีโมบาย
Mobile Technology

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3(3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12

INT 654

การประมวลผลแบบคลาวด์และการประยุกต์
Cloud Computing and Application
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Structures and Architectures
SWE 610 การออกแบบซอฟต์แวร์ประเภทฝังตัว
Embedded Software Design
SWE 630 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์
Agile Software Development

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หรื อเลือกจากวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรื อวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ค. วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 48 หน่ วยกิต)
CSC 792 วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต)
CSC 790 วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์ 48 หน่ วยกิต)
CSC 791 วิทยานิพนธ์
Dissertation

48 หน่ วยกิต
48 (0-96-144)
48 หน่ วยกิต
36 (0-72-108)
72 หน่ วยกิต
48 (0-96-144)

3.1.4. แผนการศึกษา
3.1.4.1. แผนการศึกษาแบบ 1.1 สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
รวม
8
หน่วยกิตสะสม
8
หน่วยกิตสะสม
16
13

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
รวม
8
หน่วยกิตสะสม
24
หน่วยกิตสะสม
32
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
CSC 792 วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
รวม
8
หน่วยกิตสะสม
40
หน่วยกิตสะสม
48
3.1.4.2. แผนการศึกษาแบบ 2.1 สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 710 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3
CSC xxx วิชาเลือก 2
3
CSC 711 การศึกษาอิสระ
3
CSC xxx วิชาเลือก 1
3
รวม
9
รวม
3
หน่วยกิตสะสม
9
หน่วยกิตสะสม
12
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 790 วิทยานิพนธ์
9
CSC 790 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
21
หน่วยกิตสะสม
30

14

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 790 วิทยานิพนธ์
9
CSC 790 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
39
หน่วยกิตสะสม
48
3.1.4.3. แผนการศึกษาแบบ 2.2 สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 710 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3
CSC xxx วิชาเลือก 2
3
CSC 711 การศึกษาอิสระ
3
CSC xxx วิชาเลือก 3
3
CSC xxx วิชาเลือก 1
3
CSC xxx วิชาเลือก 4
3
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
9
หน่วยกิตสะสม
18
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC xxx วิชาเลือก 5
3
CSC 791 วิทยานิพนธ์
9
CSC xxx วิชาเลือก 6
3
CSC 791 วิทยานิพนธ์
3
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
27
หน่วยกิตสะสม
36
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 791 วิทยานิพนธ์
9
CSC 791 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
45
หน่วยกิตสะสม
54
15

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต
CSC 791 วิทยานิพนธ์
9
CSC 791 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
รวม
9
หน่วยกิตสะสม
63
หน่วยกิตสะสม
72
3.1.5. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.
3.2. ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
1

ชื่ อ – นามสกุล
นายกิตติชยั ลวันยานนท์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D.
(Artificial Intelligence)

3

นางสาวชาคริ ดา นุกูลกิจ

นายประเสริ ฐ คันธมานนท์

ตาแหน่ ง
วิชาการ 2557

ภาระงานสอน
2558

2559

2560

รศ.

6

6

6

6

B.Sc.
(Computer Science)

University of Wales
College of Cardiff, U.K.
(1996)
The University of Wales
College of Cardiff, U.K.
(1987)
The University of Hull,
U.K. (1985)

Ph.D.
(Computer Science)

University of Alabama,
U.S.A. (2001)

ผศ.

6

6

6

6

M.Sc.
(Computer Science)

Vanderbilt University,
U.S.A. (1995)

ผศ.

6

6

6

6

M.Sc.
(Computer Science)

2

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2535)

Ph.D.
(Computer Engineering)

University of New South
Wales, Australia (1998)

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
(2529)

16

ลาดับ
4

ชื่ อ – นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายเกรี ยงไกร ปอแก้ว

Ph.D.
(Computer Science)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

University of Illinois at
Urbana-Champaign, U.S.A.
(2000)
M.Sc.
University of Illinois at
(Computer Science)
Urbana-Champaign, U.S.A.
(1996)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) ประเทศไทย (2533)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ประเทศไทย (2533)
5
นางสาวอุมาพร สุภสิ ทธิเมธี
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) พระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2551)
วท.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) พระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2548)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) พระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2545)
หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวัติอาจารย์ ประจาหลักสู ตร)

ตาแหน่ ง
วิชาการ 2557

ภาระงานสอน
2558

2559

2560

ผศ.

6

6

6

6

-

6

6

6

6

3.2.2. อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

1

นายบวร ปภัสราทร

2

นายบัณฑิต วรรธนาภา

3

นายนิพนธ์ เจริ ญกิจการ

4

นายวชิรศักดิ์ วานิชชา

5

นายวิชยั เอี่ยมสิ นวัฒนา

6

นายวิเชียร ชุติมาสกุล

7

นางสาววิทิดา จงศุภชัยสิ ทธิ์

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วศ.ด.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
(2532)
วศ.ด.
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
(วิศวกรรมอุตสาหการ) เอเชีย (2547)
Ph.D.
University of Toronto
(Information Systems) (1996)
Ph.D.
Japan Advanced Institute of
(Information Science) Science and Tech. (2004)
Ph.D.
University of Leed, United
(Computer Science)
Kingdom (2011)
Ph.D.
University of Sheffield
(Computer Science)
(1994)
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จอมเกล้าธนบุรี (2551)

ตาแหน่ ง
วิชาการ 2557

ภาระงานสอน
2558

2559

2560

รศ.

6

6

6

6

ผศ.
(IT)
รศ.

6

6

6

6

6

6

6

6

ผศ.

6

6

6

6

-

6

6

6

6

รศ.

6

6

6

6

-

6

6

6

6

17

ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

8

นางสาวสุรีย ์ ฟูนิลกุล

9

นายอนุชาติ ทัศนวิบูลย์

10

นายโอฬาร โรจนพรพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Electrical and
Computer Engineering)
Ph.D.
(Electronic Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (2551)
University of Waterloo
(2012)
University of New South
Wales (2007)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D.
(Engineering Management)
Ph.D.
(Computer Sci. Engineering)

University of MissouriRolla (1995)
University of New South
Wales (1999)

ตาแหน่ ง
วิชาการ 2557

ภาระงานสอน
2558

2559

2560

ผศ.

6

6

6

6

-

6

6

6

6

-

6

6

6

6

3.2.3. อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

1

นายกว้าน สี ตะธนี

2

นายบรรจง หะรังษี

ตาแหน่ ง
สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2. ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
แนวคิ ดด้า นการวิจยั ขอบเขต เทคนิ ค อุ ปกรณ์ และระเบี ย บวิธี ก ารส าหรั บการวิจยั และพัฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ ๆ การปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ส่ งเสริ มการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู ้ พัฒนาทักษะตลอดการวิจยั เพื่อแก้ไข
ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนางานจริ งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิ พนธ์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิ บายทฤษฎีที่นามา
ประยุกต์ในการทาวิทยานิ พนธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับและมีขอบเขตวิทยานิ พนธ์ที่สามารถทาเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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5.2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพเพื่ อใช้ใ นการแก้ปั ญหาการปฏิ บตั ิ การด้า นวิทยาการคอมพิว เตอร์ ไ ด้ และ
สามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจยั เพื่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3. ช่ วงเวลา
- ปี แรกเป็ นต้นไป สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1.1
- ปี ที่สองเป็ นต้นไป สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.2
5.4. จานวนหน่ วยกิต
- แบบ 1.1 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
- แบบ 2.1 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
- แบบ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

5.5. การเตรียมการ
นักศึกษาที่ลงรายวิชาบังคับ แล้วต้องสอบโครงร่ างการทาวิทยานิ พนธ์ โดยเขี ยนแบบฟอร์ ม
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จากนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เสนอชื่ อคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหลักสู ตรและคณบดีตามลาดับ
5.6. กระบวนการประเมินผล
มี ก ารสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ก่ อ นเริ่ ม การท าวิ จ ัย อย่ า งเข้ม ข้น โดยมี ค ณะกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ อย่างน้อย 3 ท่านเป็ นผูป้ ระเมิ นผล จากนั้นนักศึ กษาต้องทารายงานความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการที่ได้มอบหมาย
จากคณะกรรมการประจาหลักสู ตรในการติ ดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิ พนธ์ จนกระทัง่
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์แล้วเสร็ จ ซึ่ งการประเมินผลก่อนสาเร็ จการศึกษานักศึกษาต้องมีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ก่ อ นสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข้ ัน สุ ด ท้า ย (Viva) โดยมี ค ณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 ท่านและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
ความสามารถในด้านวิชาการ ร่ วมสัมมนาเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
และงานวิจยั
งานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดับกลุ่มวิจยั ภายในคณะ และในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
ความสามารถในด้านการใช้
- มีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษเพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ
- เอกสาร ตาราเรี ยน และข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
สร้างวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยนและ
การทาวิจยั โดยมีการรายงานผลความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม ให้เข้าใจถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลกระทบต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทางปั ญญา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการโดยใช้
ดุ ลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิ ยมอันดี
งาม
2) แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ริ เริ่ มชี้ ให้ เ ห็ น ข้อ บกพร่ อ งของจรรยาบรรณที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ทบทวนและแก้ไ ข
สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมใน
ที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การรายงาน
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างสม่าเสมอ
2) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
3) การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์ แก่ส่วนรวม และเสี ยสละ
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4) ใช้กรณี ศึกษา และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นตัวอย่างในการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
2.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ นจากการตรงเวลาของนัก ศึ ก ษาในการเข้า พบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ตาม กาหนดระยะเวลา และการร่ วมกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)
2) การอ้างอิงแหล่งความรู ้ที่นามาสนับสนุนการวิจยั
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึ กซึ้ งใน
องค์ค วามรู ้ ที่ เป็ นแก่ นในสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ข้อมู ล เฉพาะทางทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เป็ นรากฐาน
2) มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะ
เกิดขึ้น
3) รู ้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับชาติและสากล
4) เรี ย นรู ้ ก ารพัฒ นาสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์
2.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิ บตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) จัด ให้ มี ก ารเรี ยนรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ งโดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อเชิ ญ ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง
3) จัดให้มีการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) การทดสอบประเมินผลความรู ้
2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
3) การประเมินความคืบหน้าจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
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2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่ องแท้ในทฤษฎี และเทคนิ คการแสวงหาความรู ้ ในการวิเคราะห์
ประเด็ น และปั ญ หาส าคัญ ได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์ และพัฒ นาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
วิธีการใหม่ ๆ
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจใหม่ที่สร้ างสรรค์
โดยบู รณาการแนวคิ ดต่ า ง ๆ ทั้ง จากภายในและภายนอกสาขาวิช าวิทยาการคอมพิ วเตอร์
ในขั้นสู ง
3) สามารถออกแบบและดาเนิ นการโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์วทิ ยาการคอมพิวเตอร์
2) การอภิปรายกลุ่มวิจยั
2.3.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1) ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานวิจยั
การนาเสนอหัวข้อในที่ประชุ มตามคาถามวิจยั (Research Question) ที่ได้รับมอบหมาย ใช้
แบบทดสอบ หรื อสัมภาษณ์
2) สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
2.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็ นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง
2) วางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการและสังคมที่ซบั ซ้อน
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
2) การใช้กรณี ศึกษา
3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้ามี)
4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่ วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
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2.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ประชุ ม
กลุ่มวิจยั หรื อประชุมทางวิชาการ
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และคุณภาพของข้อมูลที่นาเสนอ
3) สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
2.5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่ อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุ คคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุ มชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
2) จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิช าต่ า ง ๆ ให้นัก ศึ ก ษาได้วิเคราะห์ ส ถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3) การเรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึ งข้อจากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เครื่ องมื อต่าง ๆ
การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ ยวกับปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนในบริ บททางวิชาการโดยใช้ดุลย
พินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2) แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ริ เริ่ มชี้ ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่าง
จริ งจังให้ผูอ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปั ญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติ ปฏิ บตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ความรู้
1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ค วามรู ้ ใหม่ มี ความเข้าใจอย่างถ่ องแท้และลึ กซึ้ งในองค์
ความรู ้ ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน
2) มีความรู ้ที่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น
3) รู ้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างชาญ
ฉลาด รวมทั้ง มี ค วามเข้า ใจอย่า งลึ ก ซึ้ งและกว้า งขวางเกี่ ย วกับ แนวปฏิ บ ัติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4) เรี ยนรู ้การพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิ คการแสวงหาความรู ้ ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
2) สามารถสังเคราะห์ ผลงานการวิจยั และทฤษฎี เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจใหม่ที่สร้ างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขั้นสู ง
3) สามารถออกแบบและดาเนิ นการโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซับซ้อนที่เกี่ ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีนยั สาคัญ
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสู งมากด้วยตนเอง
2) วางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการและสังคมที่ซบั ซ้อน
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปั ญหาที่
สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึ กในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่ มบุ คคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและชุ มชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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3.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

CSC 620 ทฤษฎีการคานวณ
CSC 621 การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีข้ นั สู ง
CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
CSC 623 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสู ง
และการโปรแกรมระบบ
CSC 624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู ง
CSC 625 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
CSC 626 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ข้ นั สู ง
CSC 627 การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
●
○

1
○

2
○

3
○

4
○

1 2 3
● ● ○

4
○

1
○

2
●

3
○

1
○

2
○

3
○

4
○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

● ● ○
● ● ○
● ● ○

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
●
●

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

●
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รายวิชา

CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์
CSC 629 ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
CSC 630 เครื อข่ายขั้นสู ง
CSC 631 ปั ญญาประดิษฐ์ข้ นั สู ง
CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอ็มแอล
CSC 633 การค้นคืนสารสนเทศและการ
ค้นหาเว็บขั้นสู ง
CSC 635 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื อข่าย
CSC 636 เหมืองข้อมูลขั้นสู ง
CSC 637 ตรรกศาสตร์คลุมเครื อและ
เครื อข่ายใยประสาท
CSC 638 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์
CSC 710 ระเบียบวิธีวจิ ยั
CSC 711 การศึกษาอิสระ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2
●
●
●
●
●

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1
○
○
○
○
○

2
○
○
○
○
○

3
○
○
○
○
○

4
○
○
○
○
○

1
●
●
●
●
●

3
○
○
○
○
○

4
○
○
○
○
○

1
○
○
○
○
○

2
●
●
●
●
●

3
○
○
○
○
○

1
○
●
○
●
○

2
○
○
○
○
○

3
●
●
●
●
●

4
○
○
○
○
○

○

●

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

●

○
○

○
●

○
○

○
○

● ● ●
● ● ●

○
○

○
○

●
●

○
○

●
○

○
○

○
●

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

● ● ○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

●
●

●
● ●

●

●
●

●
●

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

CSC 760 หัวข้อขั้นสูงด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์

●

● ●

●

●

●

CSC 761 หัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

●

● ●

●

●

●

CSC 762 หัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีเครื อข่าย

●

● ●

●

●

●

CSC 763 หัวข้อพิเศษ 1

●

● ●

●

●

●

CSC 764 หัวข้อพิเศษ 2

●

● ●

●

●

●

CSC 765 หัวข้อพิเศษ 3

●

● ●

●

●

●

CSC 766 สัมมนา

●

●

CSC 790 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
CSC 791 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)
CSC 792 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
BIS 617 การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
BIS 618 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
INT 610 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ

●
●
●
○
○
○

●
●
●
○
○
●

●
●
●
○
○
○

●
●
●
○
○
○

●
●
●
○
○
○

●
●
●
●
●
○

●
●
●
●
○
○
●

●
●
●
○
○
○

●
●
●
●
●
●

●
●
●
○
○
○

●
●
●
●
○
○
○

●
●
●
○
○
○

●
●
●
●
○
○
○

●
●
●
○
○
●

●
●
●
●
●
○

●
●
●
○
●
○

●
●
●
○
○
○
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รายวิชา

INT 611 การเงินเชิงกลยุทธ์สาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 612 การบริ หารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 630 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
INT 631 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์
INT 639 มาตรวัดระบบสารสนเทศ
INT 650 ความมัน่ คงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 651 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต
INT 653 เทคโนโลยีโมบาย

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

4

1

3

4

1

2

3

1

2

3

4

○

○

○

●

○ ○ ○

●

●

○

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

●

○ ○ ○

●

●

○

○

●

○

○

○

●

○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
○
●

○
○
●
○

○
○
○
○

○
○
●
○

○
○
○
○

●
●
○
●

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○

○

○ ● ●

○

●

○

○

●

○

○

○

●

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○ ○ ●
● ○ ○
○ ○ ●

○
○
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

●
○
○

○
○
○
○
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รายวิชา

INT 654 การประมวลผลแบบคลาวด์
และการประยุกต์
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์
SWE 610 การออกแบบซอฟต์แวร์ประเภท
ฝังตัว
SWE 630 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

4

1

3

4

1

2

3

1

2

3

4

●

○

○

○

○ ○ ●

○

●

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

● ○ ○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

● ○ ○

○

○

●

○

●

○

○

○

●

○

●

○

○

○

● ○ ○

●

○

○

●

○

○

●

●

●

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา
1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสู ตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและ/หรื อการวัดผลการสอบ
3) วัดผลจากการนาเสนอผลงานวิจยั และการซักถามระหว่างการปรึ กษางานวิจยั
2.2. การทวนสอบหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้งานทา และ/หรื อ ความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา
2) การสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็ จการศึกษาและเข้าทางานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมิ นจากผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู ้ จ าก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) รวมทั้งสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มี ก ารปฐมนิ เทศ และ/หรื อ แนะแนวการเป็ นครู แก่ อาจารย์ใ หม่ ให้มี ค วามรู ้ และเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสู ตรที่สอน
2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่ องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนด้านการฝึ กอบรม
ทางวิ ช าการและ/หรื อ วิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรี ยนการสอน
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่ อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิชาการและ/หรื อวิชาชี พในองค์กร
ต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
3) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นรอง
5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาคณะจะกาหนดนโยบายปฏิ บตั ิ ใ ห้แก่ อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร เพื่อวาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร 1.1 พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
1.1 หลักสู ตรที่สอดคล้องกับ
ให้ทนั สมัยโดยอาจารย์
สอดคล้องกับมาตรฐาน ACM/IEEE
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และนักศึกษาสามารถก้าว
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทันหรื อเป็ นผูน้ าในการ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 จานวนและรายชื่อคณาจารย์
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆใน 1.2 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยทุก ๆ 5
ประจา ประวัติอาจารย์ดา้ น
สาขาวิชาวิทยาการ
ปี
คุณวุฒิประสบการณ์ และ
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาอบรมของอาจารย์
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เป้ าหมาย
การดาเนินการ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
2.1 จัดแนวทางการเรี ยนให้มีท้ งั
ความใฝ่ รู ้ มีแนวทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
การเรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ทางการเรี ยนรู ้
ความสามารถ
ที่ทนั สมัย
ในวิชาการที่ทนั สมัย
2.2 จัดให้มีนกั พัฒนาการเรี ยนรู ้ เพื่อช่วย
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง 3.1 กาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนมีคุณวุฒิไม่
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเป็ นผูม้ ี
มาตรฐาน
ตาแหน่งทางวิชาการหรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูน้ า
ในทางวิชาการ และ/หรื อ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์
3.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4. มีการประเมินมาตรฐาน 4.1 มีการประเมินหลักสู ตรโดย
ของหลักสู ตรอย่าง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุก
สม่าเสมอ
ปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
4.2 จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนโดยผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

การประเมินผล
2.1 ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู ้ อนโดย
นักศึกษา
2.2 ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
3. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการหลักสู ตรที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะทุกปี

4.1 ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
4.2 ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จ การศึกษาทุกปี

33

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อหนังสื อและ
ตารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ น
การเรี ยนการสอนและการวิจยั รวมทั้งสร้ างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ ออุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียน
1
เครื่ องคอมพิวเตอร์ (PC)
2
เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
3
เครื่ องพิมพ์ แบบเลเซอร์
4
ชุดเครื่ องเสี ยง
5
เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector)
6
เครื่ องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
7
เครื่ องพิมพ์สาเนาดิจิทลั
8
เครื่ องสแกนเนอร์ Scanner
9
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
10
กล้องดิจิทลั
11
กล้องวิดีโอ
12
เก้าอี้ในห้องเรี ยน
ระบบป้ องกันความมั่นคงปลอดภัย
13
ระบบซีซีทีวี CCTV
14
กล้องวงจรปิ ด
15
ประตูอตั โนมัติ (Access Control)

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้ าน
งานสานักงาน การเรียนการสอน

หน่ วย
นับ

31
24
17
8
1
9
3
16
4
-

285
10
6
16
17
23
3
603

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ตัว

1
54
45

-

ระบบ
ตัว
ตัว
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ลาดับ

ชื่ ออุปกรณ์

ระบบและอุปกรณ์ บริหารจัดการแม่ ข่าย และเครื อข่ าย
16
Server & Mainframe (Hardware)
Mainframe Computer IBM z10 BC
IBM DS6800 Storage System Expansion
IBM Tape Library
IBM Blade Server HS21
IBM Blade Server HS22
HP MSA P2000G3
HP MSA P2000fc
NAS Buffalo LSGVL 12 TB
NAS Buffalo LSGVL 8 TB
17
Server & Mainframe (Software)
Mainframe: z/VM Version 6.1
Mainframe: z/OS Release 11
18
Network
Network Switch
Router
Wireless LAN Controller (WLAN)
Access Point
ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริหาร
19
ระบบเครื อข่าย LDAP Server
20
ระบบบริ หารจัดการงานพิมพ์ Print Control
21
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
22
ระบบ e-Learning
23
ระบบ Conference
24
ระบบลงเวลาเข้าเรี ยน
25
ชุดวิเคราะห์ Voice Over IP (VOIP analyzer)
26
ระบบจัดเก็บข้อมูล

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้ าน
งานสานักงาน การเรียนการสอน

1
1
-

หน่ วย
นับ

1
1
1
7
5
1
2
1
1

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

1
1

ระบบ
ระบบ

68
10
9
18

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

1
1
1
1
1
1

ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
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จานวนสื่ อการเรียนรู้
ลาดับ

1

2
3
4

สื่ อการเรียนรู้

หนังสื อ (เล่ม)
หนังสื อ (อิเล็กทรอนิกส์)

หมวด

ไทย ต่ างประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ
757
McGraw-Hill eBook Library
ประกอบด้วย
- หมวด Computing
- หมวด Consumer Computing
- หมวด Schaum’s Course Outlines
วารสาร (เล่ม)
เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ
822
วิทยานิพนธ์/โครงงาน (e-Project) วิทยานิพนธ์ และ/หรื อการศึกษา
830
โครงการเฉพาะเรื่ องระดับบัณฑิตศึกษา
ซีดีรอมการศึกษา
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตาม
รายวิชาภายในห้องสมุดได้ดว้ ยตนเอง
โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้บริ การ
จานวน 3 เครื่ อง

รวม

3,926

4,683

236
91
168
146

495

968
830

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุด ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์
และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์
ผู ้ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ E-book ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ
ที่จาเป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ยังมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสื อ สาหรั บให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย อีกทั้งคณะยังมีห้องสมุดเฉพาะ เพื่อบริ การหนังสื อ
ตารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะยังได้จดั สื่ อการสอนอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ เช่ น เครื่ อง
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่ องฉายสไลด์
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าห้ อ งสมุ ด ของคณะจะประสานงานการจั ด ซื้ อจั ด หาหนั ง สื อเพื่ อ เข้ า
สานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสต
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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เป้ าหมาย
1. จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ

การดาเนินการ
1.1 จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการที่มี
เครื่ องมือที่ทนั สมัยในระดับ
สากล เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
1.2 จัดให้มีห้องมัลติมีเดีย ที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในการสอน
การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้างสื่ อ
สาหรับการทบทวนการเรี ยนรู ้
2. จัดให้มีระบบเครื อข่าย 2.1 จัดให้มีเครื อข่ายและ
แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ห้องปฏิบตั ิการ ทดลองเปิ ด ที่มี
ทดลอง และทรัพยากร
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง
หาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
ด้วยจานวนและประสิ ทธิภาพที่
เหมาะสม
2.2 จัดให้มีเครื่ องมือทดลอง เช่น
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เครื อข่าย เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิการการบริ หารระบบ
3. สื่ อและช่องทางการ
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริ การทั้ง
เรี ยนรู ้ที่เพียบพร้อม เพื่อ
หนังสื อตารา และสื่ อดิจิทลั เพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษา
การเรี ยนรู ้ ทั้งห้องสมุดทาง
ในห้องเรี ยน นอก
กายภาพและทางระบบเสมือน
ห้องเรี ยน และเพื่อการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่าง
เพียงพอมีประสิ ทธิภาพ

การประเมินผล
1.1 จานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
วิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ
1.2 ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ

2.1 รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา ชัว่ โมงการใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
ความเร็ วของระบบเครื อข่าย
ต่อหัวนักศึกษา
2.2 ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ
3.1 ข้อมูลจานวนหนังสื อตารา
และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การ
และสถิติการใช้งานหนังสื อ
ตาราและสื่ อดิจิทลั
3.2 ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ประจาหลักสู ตรจะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้ ประเมินผลและ
ให้ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลรายวิช า เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
หลัก สู ตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อแนวทางที่ จะท าให้บรรลุ เป้ าหมายตามหลัก สู ตร และให้ผูส้ าเร็ จ
การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3. การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ขั้นต่าระดับปริ ญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมตั ิ และดาเนินการเรี ยนเชิญเป็ นอาจารย์
พิเศษต่อไป (ถ้ามี)
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2. การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสู ตร และสามารถบริ การอาจารย์ให้ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ได้
อย่างสะดวก ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ยมห้องวิจยั ด้านคอมพิวเตอร์ ใน
วิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1. การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่น ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถ
ปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาได้ โดยอาจารย์ของคณะทุ ก คนจะต้องท าหน้าที่ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาทาง
วิชาการให้แก่ นักศึ กษา และอาจารย์ทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึ กษา (Office Hours) หรื อนัด
หมายตามต้องการเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.2. การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่า ด้ว ย วิ นัย นัก ศึ ก ษา
(ภาคผนวก จ.)
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) ความต้องการบุคลากรที่มีทกั ษะความรู ้ความชานาญเพิ่มเติมที่สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) จากผลสารวจเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริ หาร
บุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ
มีทกั ษะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(9) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) การประชุมหารื อของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์
ในการเรี ยนรู ้
2) การสอบถามหรื อสนทนากับนักศึกษาด้านประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา (ถ้ามี)
2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ/หรื อประธานหลักสู ตร และ/หรื อ อาจารย์พี่
เลี้ยง
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
1) นักศึกษาปี สุ ดท้าย/ผูส้ าเร็ จการศึกษา
2) ผูใ้ ช้บณั ฑิต
3) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ ผลของผูส้ าเร็ จการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย
3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และรายงานผลจาก
มคอ.7
2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร / ประธานหลักสู ตร
3) เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. เปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินยั นักศึกษา
ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

42

ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
CSC 620 ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-9)
Theory of Computation
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ภาษาโปรแกรมและทฤษฎีการคานวณ ไฟไนต์สเตตแมชชีน ภาษาปกติ พุชดาวน์แมชชีน ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ทัว
ริ งแมชชีน ทฤษฎีความซับซ้อน ความสามารถในการตัดสิ นใจ ปัญหาฮอลทิง และปัญหาเอ็นพี
Programming languages and theory of computation, finite state machines, regular languages, pushdown
machines, context-free languages, Turing machines, theory of complexity, decidability, halting problems, NP
problems.
CSC 621 การออกแบบและวิเคราะห์ ข้ ันตอนวิธีข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Design and Analysis of Algorithms
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลักการการออกแบบและวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงเส้นกากับของขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
ขั้นตอนวิธีการเรี ยงลาดับข้อมูลและการค้นหา ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ขั้นตอน
วิธีแบบกาหนดการพลวัต ขั้นตอนวิธีสาหรับกราฟ และขั้นตอนวิธีแบบสุ่ ม เป็ นต้น และโครงสร้างข้อมูลขั้นสู ง
ตลอดจนขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Principle of design and analysis complexity of algorithms, asymptotic analysis of various algorithms, sorting and
searching algorithms, divide-and-conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic programming algorithms,
graph algorithms, and randomized algorithms, advanced data structures, and parallel algorithms.
CSC 622 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Computer Architecture and Organization
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ข้อ จ ากัด ของคอมพิ ว เตอร์ แ บบซี พี ยู เ ดี่ ย ว การประมวลผลแบบขนาน การออกแบบหน่ ว ยประมวลผลเพื่ อ
สนับสนุ นระบบการประมวลผลแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน และกลไกในการประมวลผล
แบบขนานระดับสู ง
Limitation of single CPU computer, parallel processing, process design for supporting parallel processing
systems, design of parallel algorithms, and mechanism of high-level parallel processing.
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CSC 623 ระบบการปฏิบัติการขั้นสู งและการโปรแกรมระบบ
3 (3-0-9)
Advanced Operating Systems and Systems Programming
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
สถาปั ตยกรรมระบบปฏิบตั ิการ ระบบรับข้อมูลและแสดงผล การขัดจังหวะ ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย และ
ระบบเครื อ ข่ า ย การจัด การทรั พ ยากรระบบแบบขนานและแบบกระจาย ได้แ ก่ กระบวนการและเทรด
หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เสริ ม เป็ นต้น และการโปรแกรมระบบ
Architecture of operating systems, input and output, interrupt, distributed operating systems and networking
systems, parallel and distributed system resource management such as processes, threads, memory, storage, and
devices, and systems programming.
CSC 624 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Software Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
โมเดลกระบวนการและโมเดลวัฏจักรซอฟต์แวร์ วิธีการเขียนข้อกาหนด สัญกรณ์ และเครื่ องมือ การทวนสอบ
การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การแก้จุดบกพร่ อง และความเข้าใจโปรแกรม การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
กลวิธีการทดสอบ มาตรวัดซอฟต์แวร์ เครื่ องมือสนับสนุ นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสร้างต้นแบบ การควบคุม
เวอร์ชนั การจัดการโครงแบบ การพิจารณาความต้องการของผูใ้ ช้ มาตรฐานและประเด็นด้านความเป็ นนานาชาติ
การจัดทาเอกสารประกอบ การบารุ งรักษา การนากลับมาใช้ใหม่ ความปลอดภัย ความเชื่ อถือได้ พอร์ ตทะบิลิต้ ี
และการจัดระบบโครงงาน สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
Process model and software lifecycle models, specification methods, notations, and tools, verification, validation,
debugging and program understanding, quality assurance, testing strategies, software metrics, Computer-Aided
Software Engineering (CASE) tools, prototyping, version control, configuration management, end-user
requirement considerations, standards and international issues, documentation, maintenance, reuse, safety,
reliability, portability, and project organization.
CSC 625 ระบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Database Systems
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ศึ กษาเกี่ ยวกับการทางานของระบบจัดการฐานข้อมู ลเชิ งลึ กในด้านต่าง ๆ เช่ น การจัดการหน่ วยความจา การ
จัดเก็บข้อมูล วิธีเข้าถึ งข้อมูล การประมวลผลข้อคาถาม การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะ
พร้ อมกัน การกู้คื นฐานข้อมู ล ฐานข้อมู ล แบบกระจายและแบบคู่ ข นาน และความก้า วหน้า ด้า นเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล
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Advanced techniques in database management systems such as memory management, storage management,
access methods, query processing, transaction processing, concurrence control, database recovery, parallel and
distributed databases, and advances in database technology.
CSC 626 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ข้ ันสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Computer Graphics
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ขั้นตอนวิธีสาหรับการแสดงรู ปทรงและปฏิสัมพันธ์ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโอเพนจีแอล แบบทันเวลา การ
มองเชิงไปป์ ไลน์ การสร้างรู ปเรขาคณิ ต 3 มิติ การย้ายตาแหน่ง การตั้งโมเดลกล้อง การให้แสง การส่ อง การลด
มิติ การวาดเส้นโค้งและพื้นผิว การแสดงภาพ 2 มิติบนพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ การทาภาพเคลื่อนไหว
Algorithms for two and three dimensional graphics real-time rendering and interactive using OpenGL, viewing
pipeline, 3D geometry creation, transformations, camera model, illumination, projections, and dimension
reduction, curve and surface drawing, 2D texture mapping on 3D objects, animation
CSC 627 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งอ็อบเจกต์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิ งอ็อบเจกต์ เทคนิ คการเขียนโปรแกรมเชิ งอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง เครื่ องมือ
ที่ช่วยในการออกแบบ ยูเอ็มแอล ดีไซน์แพ็ตเทิร์น และเฟรมเวิร์ก ดีไซน์แพ็ตเทิร์นประเภทต่าง ๆ แพ็ตเทิร์นเพื่อ
การสร้างอ็อบเจกต์ แพ็ตเทิร์นการออกแบบเชิงโครงสร้าง และแพ็ตเทิร์นการออกแบบเชิงพฤติกรรม
Principle of object-oriented analysis and design, advanced techniques in object-oriented programming, design
tools, UML, design patterns, frameworks, various design patterns including creational design patterns, structural
design patterns, and behavioral design pattern.
CSC 628 การสร้ างคอมไพเลอร์
3 (3-0-9)
Compiler Construction
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
โครงสร้างของคอมไพเลอร์ ออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การตรวจสอบชนิดตัวแปร
การสร้ างรหัส การปรับปรุ งรหัส ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การเก็บกวาดหน่ วยความจาที่ เลิ กใช้ การตรวจหา
ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
Structure of compilers, design and development of compilers, lexical analysis, type checking, code generation,
code optimization, garbage collection, error detection and correction.
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CSC 629 ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
3 (3-0-9)
Parallel Algorithms
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การคานวณแบบขนาน กฎการเพิ่มความเร็ ว ยูทิไลซ์เซชัน การปรับขนาด หลักการเขียนโปรแกรมแบบขนาน
กระบวนการติ ดต่ อ การใช้ข ้อมู ล ร่ วมกัน การท างานแบบขนานโดยมี ก ารประสานเวลา โครงสร้ า งพื้ นฐาน
สถาปั ตยกรรมแบบขนานและขั้นตอนวิธี การเรี ยงลาดับ การค้นหา การคูณเมตริ กซ์ การคานวณจานวนเฉพาะ
และการแก้สมการเชิงเส้น
Parallel computing, speed up laws, utilization, scalability, parallel programming principles, process
communication, data sharing, synchronous parallelism, basic parallel architectures and algorithms: sorting,
searching, matrix multiplication, prime number computation, and solution to linear equations.
CSC 630 เครื อข่ ายขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Networking
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้ ข้ นั สู งเกี่ ยวกับเครื อข่าย อุตสาหกรรมการสื่ อสารข้อมูล เลเยอร์ ของงานเครื อข่าย เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
เครื อข่ายท้องถิ่น เครื อข่ายแบ็กโบน เครื อข่ายระดับกว้าง เครื อข่ายไร้สาย การออกแบบเครื อข่าย ความมัน่ คงและ
การบริ หารเครื อข่าย โทรคมนาคม และการนาเสนองาน
Advanced networking, data communication industry, network application layer, internetworking, local area
network, backbone network, wide area network, wireless network, network design, network security and
management, telecommunication and presentation.
CSC 631 ปัญญาประดิษฐ์ ข้ ันสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเทชันนอลอินเทลิเจนซ์ ชนิ ดของหุ่ นยนต์ เทคนิ คการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหา
แบบฮิวริ สติก แอนด์/ออร์ กราฟ การเล่นเกม อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ พรอโพสิ
ชันนอลลอจิก และเฟิ รสออร์ เดอร์ ลอจิก การใช้เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์เซี ยนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษา
ค่าความจริ ง วิธีการเซอร์ เทนลีแฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์ และชาฟต์เตอร์ ฟั ซซี ลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิ ง จีเนติก
อัลกอริ ทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปั ญญาประดิษฐ์
Introduction to computational intelligence, types of intelligent agents, blind searches, informed/heuristic
searches, AND/OR graph, game playing, alpha-beta cutoff, propositional logic and its application, first order
logic and its application reasoning with uncertainty and Bayesian Network, truth maintenance system, certainty
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factor method, Dempster and Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic algorithms, neural
networks, expert systems, future and impact of computational intelligence.
CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์ เอ็มแอล
3 (3-0-9)
XML Programming
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การแจงส่ วนข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การกาหนดเค้าร่ างข้อมูลเอกซ์
เอ็มแอลและการตรวจสอบข้อมูลเอกซ์ เอ็มแอลตามเค้าร่ าง การสอบถามข้อมูลเอกซ์ เอ็มแอล การแปลงข้อมู ล
เอกซ์เอ็มแอล การจัดการข้อมูลเอกซ์เอ็มแอลในฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอกซ์เอ็มแอล
XML programming for managing of XML data, parsing XML data, managing XML data in databases and
application of XML technology.
CSC 633 การค้ นคืนสารสนเทศและการค้ นหาเว็บขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Information Retrieval and Web Search
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลักการค้นคื นสารสนเทศและการค้นหาเว็บ แบบจาลองการค้นคื นสารสนเทศ เทคนิ คขั้นสู งในการค้นคื น
สารสนเทศ การทาดัชนีขอ้ ความ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลจากเว็บ การวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงเว็บ การทาเหมืองข้อมูลข้อความและเว็บ
Principle of information retrieval and web search, information retrieval model, advanced techniques in
information retrieval, text indexing, evaluation of information retrieval result, web data collection, web link
analysis, text and web mining.
CSC 635 การวิเคราะห์ สมรรถนะเครื อข่ าย
3 (3-0-9)
Network Performance Analysis
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น การจัดลาดับสโตแคสติก โหมดของการบรรจบกัน ทฤษฎีการต่ออายุ ห่วงโซ่มาคอฟ แบบ
เวลาวิยุตและเวลาต่อเนื่ อง การผันกลับของเวลา เทคนิ คของเมทริ กซ์เรขาคณิ ต การแยกของสโตแคสติก ทฤษฎี
การจัดกาหนด เอฟซี เอฟเอส พีเอส เอสอาร์ พีที เอฟพี และอื่น ๆ ทฤษฎี คิว ผลคู ณจากเครื อข่าย กฎการอนุ รักษ์
การวิเคราะห์ปริ มาณการใช้ การวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนขนาดใหญ่ การแจกแจงการจากัด ที่มาและสาเหตุ กฎของ
การดาเนิ นการ กฎสนองกลับเวลา การวิเคราะห์การแก้ไขเพิ่มเติม การประยุกต์และกรณี ศึกษา เว็บเซิ ร์ฟเวอร์
คอลล์เซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มทีซีพีโมเดลลิง โซเชียลเน็ตเวิร์คโมเดลลิง
Probability theory: stochastic ordering, modes of convergence, renewal theory, Markov chains: discrete &
continuous time Markov chains, time reversibility, matrix geometric techniques, stochastic decomposition,
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scheduling theory: FCFS, PS, SRPT, FB, and many more, queuing theory: product form networks, conservation
laws, heavy-traffic analysis, large deviations analysis, heavy-tailed distributions: where they come from and why
they matter, operational laws: little's law, response time law, modification analysis, applications and case studies:
web servers, call centers, server farms, TCP modeling, Social network modeling.
CSC 636 เหมืองข้ อมูลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Data Mining
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การหากฏความสัมพันธ์ เครื อข่ายแบบเบย์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจาแนกข้อมูล ต้นไม้ตดั สิ นใจ การวิเคราะห์แบบ
เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด เครื อข่ายใยประสาท การประเมินโมเดล การลดมิติขอ้ มูล การทาเหมืองข้อมูลบนเว็บ การ
ทาเหมืองข้อมูลกับบทความ การทาเหมืองข้อมูลกับข้อมูลจีโนมและโปรตีโอม กรณี ศึกษา
Association rules, Bayesian networks, clustering, classification, decision trees, nearest neighbor analysis, neural
networks, model evaluation, dimension reduction, web mining, text mining, data mining for genomics and
proteomics, and case study.
CSC 637 ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อและเครื อข่ ายใยประสาท
3 (3-0-9)
Fuzzy Logic and Neural Networks
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ทฤษฎีเซตแบบฟั ซซิ การจัดกลุ่มแบบฟั ซซิ การปฏิบตั ิการกับการอนุ มานของฟั ซซิ การคานวณแบบใยประสาท
หลักการของขั้นตอนวิธีการเรี ยนรู ้ แนวคิดชี วแบบใยประสาท ประวัติความเป็ นมา การแบ่งหมวดหมู่เครื อข่ายใย
ประสาทเทียม แอพพลิเคชัน่ ของเครื อข่ายใยประสาทเทียม
Fuzzy sets, fuzzy clustering, fuzzy logic inference operations, neural computing, fundamental of learning
algorithms, biological neural concepts, history, neural network taxonomies, applications of neural networks.
CSC 638 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
Human-Computer Interaction
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการต่างๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย์
การวิเคราะห์กิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล การพรรณนาสถาปั ตยกรรม
มนุ ษย์ การนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมของผูใ้ ช้ การวิเคราะห์งาน เทคนิ คการจาลองทางวิศวกรรม
การประยุกต์ ใช้ในการออกแบบขั้นตอนการอินเทอร์ เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ และผูใ้ ช้ การเลือกคาอุปมา วิธีการ
น าเสนอการอิ น เทอร์ เ ฟสและเครื่ อ งมื อ สร้ า งต้น แบบ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ การจดจ า การศึ ก ษา
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ความสามารถในการใช้และการวิเคราะห์ โพรโทคอลแก้ปั ญหาของการอิ น เทอร์ เฟส และวัดประสิ ท ธิ ภาพ
ความสามารถในการใช้อินเทอร์เฟส
Human-computer interaction, human behavior, methodology for obtaining and interpreting human behavior,
work activity analysis, observation techniques, questionnaire administration and unobtrusive measures, the
description of the human architecture, engineering models of users activities, task analysis and modeling
techniques, design interface processes and metaphor selection, methods for interface representation and
prototyping tools, cognitive walk through, usability studies, verbal protocol analysis, interface problems, and
measurement of interface usability.
CSC 710 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3 (3-0-9)
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ระเบียบวิธีการวิจยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคนิคและเครื่ องมือในการทาวิจยั การบริ หารโครงการและเวลา
การเขียนบทความทางด้านเทคนิค การนาเสนอและหัวข้อการวิจยั ในปัจจุบนั
Research methods in Computer Science, research techniques and tools, project and time management, technical
paper writing, oral presentation, and current research topics
CSC 711 การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การศึกษาอิสระหรื อวิจยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ภายในคณะ
Independent study and research in computer science under school supervision

3 (2-2-8)

CSC 760 หัวข้ อขั้นสู งด้ านการจัดการคอมพิวเตอร์
Advanced Topics in Computer Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และพัฒนาการใหม่ในด้านต่าง ๆ ของการจัดการคอมพิวเตอร์
Topics of current interests and new developments in various fields of computer management

3 (3-0-9)

CSC 761 หัวข้ อขั้นสู งด้ านเทคโนโลยีซอฟต์ แวร์
Advanced Topics in Software Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และพัฒนาการใหม่ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
Topics of current interests and new developments in various fields of software technology

3 (3-0-9)
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CSC 762 หัวข้ อขั้นสู งด้ านเทคโนโลยีเครื อข่ าย
Advanced Topics in Network Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และพัฒนาการใหม่ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีเครื อข่าย
Topics of current interests and new developments in various fields of network technology

3 (3-0-9)

CSC 763-765 หัวข้ อพิเศษ 1, 2, 3
3 (3-0-9)
Special Topic I, II, III
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
Course timely interest to the profession, conducted by resident or visiting faculty
CSC 766 สั มมนา
3 (3-0-9)
Seminar
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
สัมมนาเกี่ยวกับการทดลองและ/หรื อหัวข้อวิจยั ที่ทนั สมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อที่กาหนด
Seminar in the assigned topics on current experiment and/or research on computer science
CSC 790 วิทยานิพนธ์
36 (0-72-108)
Dissertation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ด ด้า นการวิ จ ัย ขอบเขต เทคนิ ค อุ ป กรณ์ ระเบี ย บวิ ธี ก ารส าหรั บ การวิ จ ัย และพัฒ นาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ใหม่ ๆ การปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งเสริ มและ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู ้ และพัฒนาทักษะตลอดการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหา
งานจริ งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world
computer science problems.
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CSC 791 วิทยานิพนธ์
48 (0-96-144)
Dissertation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ด ด้า นการวิ จ ัย ขอบเขต เทคนิ ค อุ ป กรณ์ ระเบี ย บวิ ธี ก ารส าหรั บ การวิ จ ัย และพัฒ นาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ใหม่ ๆ การปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งเสริ มและ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู ้ และพัฒนาทักษะตลอดการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหา
งานจริ งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world
computer science problems.
CSC 792 วิทยานิพนธ์
48 (0-96-144)
Dissertation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ด ด้า นการวิ จ ัย ขอบเขต เทคนิ ค อุ ป กรณ์ ระเบี ย บวิ ธี ก ารส าหรั บ การวิ จ ัย และพัฒ นาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ใหม่ ๆ การปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งเสริ มและ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู ้ และพัฒนาทักษะตลอดการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหา
งานจริ งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world
computer science problems.
BIS 617 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
Business Process Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พื้นฐานของการจัดการกระบวนการทางธุ รกิ จ หรื อ Business Process Management (BPM) วงจรของ BPM
การกาหนดกระบวนการ, การพัฒนาโมเดลและภาษาที่ใช้พฒั นาโมเดล, การวิเคราะห์และประเมินผลโมเดล,
การแก้ไขและปรับปรุ งโมเดลก่อนการใช้งานจริ ง การใช้งานและประเมินผลเพื่อการพัฒนากระบวนการทาง
ธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง ระบบสารสนเทศและเครื่ องมือต่างๆที่สนับสนุ น BPM และกรณี ศึกษาต่าง ๆ เกี่ ยวกับ
การประยุกต์ใช้ BPM
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Fundamental of Business Process Management (BPM), BPM lifecycle, process identification, model
developing and languages, model analysis and evaluation, model improvement and finalizing, process
execution, process monitoring and evaluation for continuous process improvement. Information systems and
tools supporting BPM, and case studies related to the application of BPM.
BIS 618 การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-9)
Big Data Analytics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แรงขับเคลื่ อนทางธุ รกิ จ ความต้องการ และแหล่ งข้อมู ลของข้อมู ล ขนาดใหญ่ การคัดเลื อก ประมวลผล
วิเคราะห์และนาเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริ มาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิ ค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลบนสื่ ออิเลคทรอนิ คส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้าง
ความรู ้จากฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
Business driving forces, needs and sources of Big data, extracting, processing, analyzing and visualizing the
dynamics of data quantity, variety and velocity, data science techniques, data analysis on electronic channel
and web technology, knowledge discovery from database, social media site.
INT 610 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3 (3-0-9)
Decision Support Systems
วิชาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems หรื อ
ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ กระบวนการการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ แนะนาการสร้ าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตัดสิ นใจ แนะนาการทาประโยชน์สูงสุ ดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและการ
แก้ปัญหา การโปรแกรมเชิ งเส้ น การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวและวิธีการซิ มเพล็กซ์ การโมเดลเครื อข่าย การ
โปรแกรมเชิงเส้นที่เป็ นเลขจานวนเต็ม การโปรแกรมเป้ าหมายและกรณี มีหลายวัตถุประสงค์ การโปรแกรมแบบ
ไม่เป็ นเชิ งเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุ กรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย
การจาลอง และตัวอย่างของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
Introduction to decision support systems, human decision-making processes, introduction to modeling and
decision analysis, introduction to optimization and linear programming, modeling and solving linear
programming problems, sensitivity analysis and the simplex method, network modeling, integer linear
programming, goal programming and multiple objective optimization, nonlinear programming, regression
analysis, discrimination analysis, time series analysis, queuing theory, simulation, and examples of decision
support systems
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INT 611 การเงินเชิ งกลยุทธ์ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Financial Strategies for Information Technology
วิชาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรื อ
ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
การวิเ คราะห์ ง บการเงิ น การประเมิ น สมรรถภาพเชิ ง การเงิ น ขององค์ก ร การบริ ห ารสภาพค ล่ อ งและการ
วางเป้ า หมายทางธุ รกิ จ การจัดการสิ นทรั พ ย์หมุ นเวีย น การจัดท างบลงทุ น การบริ หารความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ย นและอัต ราดอกเบี้ ย การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ เครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ในโครงการด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
Financial statement analysis, financial performance appraisal, liquidity management and business goal, working
capital management, capital budgeting, foreign exchange and interest rate risk management, strategic planning,
investment analysis tools for information technology project using Economic Value-added Analysis (EVA)
INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems หรื อ
ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
การบริ หารโครงการ การบริ หารการผสมผสาน การบริ หารขอบเขต การบริ หารเวลา การบริ หารต้นทุนและการ
ประหยัดพลังงาน การบริ หารคุณภาพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารการติดต่อสื่ อสารของ การบริ หาร
ความเสี่ ยง การบริ หารการจัดหาโครงการ ขั้นตอนการและบริ หารโครงการ การเริ่ มต้นและการวางแผน การ
ดาเนินการ การควบคุมและการปิ ดโครงการ และการนาเสนอสารสนเทศของโครงการ
Project management, integration management, scope management, time management, cost management and
energy saving, quality management, human resource management, communication management, risk
management, procurement management, project management and processes, initiating and planning, executing,
controlling and closing, and information project presentation
INT 630 เทคโนโลยีฐานข้ อมูล
3 (3-0-9)
Database Technology
วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรื อ
ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด แบบจาลองฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ แบบจาลองฐานข้อมูลอ็อบเจกต์รีเล
ชัน ลักษณะสาคัญของภาษาสอบถาม เอส คิว แอล สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล คลังข้อมูลโอแล็บ การทาเหมือง
ข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การค้นคืนสารสนเทศ เครื่ องมือสาหรับการสื บค้นข้อมูล ฐานข้อมูลและ
การค้นคืนข้อมูลมัลติมีเดีย
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Conceptual database design, object-oriented database model, object-relational database model, new features in
SQL, database architectures, data warehousing, online analytical processing OLAP, and data mining,
Geographical Information System (GIS) and spatial databases, information retrieval, search engines, multimedia
databases and retrieval
INT 631 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-9)
Object-Oriented Technology
วิชาบังคับก่อน: INT605 Systems Analysis and Design หรื อ
ความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการทางซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงอ็อบ
เจกต์ อ็อบเจกต์และส่ วนประกอบ ยูเอ็มแอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความต้องการเชิงอ็อบ
เจกต์ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ออกแบบแผนภูมิและกรณี ศึกษา
Introduction to object oriented technology, software engineering, software process, object-oriented concepts,
object and component, Unified Modeling Language (UML), use-case model, class model, behavior model, objectoriented requirement, object-oriented analysis and design principle, pattern and case study
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรื อ
ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ปั ญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหาแบบฮิวริ สติก แอนด์/ออร์ กราฟ
การเล่นเกมปั ญญาประดิษฐ์ อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ เฟริ สออร์ เดอร์ ลอจิก การใช้
เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์เซี ยนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริ ง วิธีการเซอร์ เทนลีแฟคเตอร์ วิธีการ
เดมสเตอร์ และชาฟต์เตอร์ ฟั ซ ซี ล อจิ ก อิ นดัค ที ฟ เลิ ร์นนิ ง จี เนติ ก อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์
Introduction to artificial intelligence, types of intelligent agents, blind searches, informed/heuristic searches,
AND/OR graph, game playing, alpha-beta cutoff, propositional logic and its application, first order logic and its
application reasoning with uncertainty and Bayesian Network, truth maintenance system, certainty factor method,
dempster and Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic algorithms, neural network, expert system,
future and impact of artificial intelligence
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INT 639 มาตรวัดระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information System Metrics
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลักการคุณภาพ ระบบสารสนเทศ คุณภาพระบบสารสนเทศ หลักพื้นฐานของทฤษฎีการวัด โปรแกรมมาตรวัด
มาตรวัดซอฟต์แวร์ มาตรวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรวัดคุณ ภาพกระบวนการ มาตรวัดคุณภาพการบารุ งรักษา
มาตรวัดข้อบกพร่ อง ความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ เวลาในการตอบสนองของซอฟต์แวร์ สภาพพร้อมใช้งานของ
ซอฟต์แวร์
Quality concept, information systems, information systems quality, fundamentals of measurement theory, metric
program, software metrics, product quality metrics, process quality metrics, maintenance quality metrics, defect
metrics, software reliability, software response time, software availability
INT 650 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information Technology Security
วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรื อ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
โอกาสและความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ความเข้าใจถึ งภัยคุ กคามด้านมัน่ คง การพัฒนาและการติ ดตั้งโปรแกรมความ
มัน่ คงของอินเทอร์ เน็ต ความมัน่ คงในการเชื่ อมต่อทางอินเทอร์ เน็ต ระบบป้ องกันการรุ กราน ความมัน่ คงในการ
บริ การแก่ผูใ้ ช้งานและธุ รกิ จ การจัดการป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น และการนาเสนอ
โครงการความมัน่ คงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business opportunities and risks, understanding the threats to security, building an internet security program,
implementing an internet security program, securing the internet connection, intrusion detection systems, securing
user services, securing business services, virus management, introduction to cryptography and information
technology security project presentation
INT 651 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
3 (3-0-9)
Telecommunication Technology
วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรื อ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
แนวคิดพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประยุกต์โทรคมนาคมกับงานธุ รกิจและอุตสาหกรรม การบริ หาร
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรด้วยการพัฒนา การดาเนิ นงาน และ/หรื อการใช้โทรคมนาคม แผนและกลยุทธ์ด้าน
โทรคมนาคม การจัดหาและส่ งมอบการให้บริ การ การบริ หารกระบวนการ และบุคลากรด้านเทคนิ ค เครื อข่าย
ข้อ มู ล และเสี ย ง การบริ ก ารและโพรโทคอล โครงสร้ า งและมาตรการทางอุ ต สาหกรรม อุ ตสาหกรรมทาง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม และการตัดสิ นใจทางธุ รกิจและเทคนิคระยะสั้นและระยะยาว
Fundamentals of telecommunication technology, the employment of telecommunication for business and
industry, the effective management of organizations by developing, operating, and/or using telecommunications,
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telecommunication plan and strategy, procuring and delivering services, technical personnel and processes
management, voice and data networks, the protocols and services, industry and regulatory structure,
telecommunications technology and industry, short-term and long-term business and technical decisions
INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์ เน็ต
3 (3-0-9)
Internet Engineering
วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรื อ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์ เน็ต โพรโทคอลและลาดับชั้น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ไอพี เออาร์ พี ดาตาแกรมไอพี
เส้นทางไอพี ซับเน็ต การเอ็นแคบซู เลตไอพี ส่ วนประกอบย่อย ไอพีวซี ิ ก ไอซี เอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี ไคเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
อินเทอร์ เฟส ดี เอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เว็บ ซี จีไอ จาวา การจัดการเครื อ ข่าย ความมัน่ คง การวางแผน
เครื อข่าย และเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารระหว่างเครื่ อง
Internet Engineering overview, protocols and layering, internetworking, IP, ARP, IP datagrams and datagram
forwarding, IP routing, subnet, IP encapsulation, fragmentation, and reassembly, IPv6, ICMP, UDP, TCP,
client/server and socket interface, DNS, email, FTP, WWW, CGI, JAVA, network management, network
security, network planing, and Machine to Machine (M2M).
INT 653 เทคโนโลยีโมบาย
3 (3-0-9)
Mobile Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
โพรโทคอลที่ใช้ในการเริ่ มการสื่ อสาร (เอสไอพี) การสร้างบริ การบนเอสไอพี ระบบโทรศัพท์ผา่ นโพรโทคอล
เอสไอพี คุณภาพการให้บริ การโทรศัพท์บนเครื อข่ายไอพี การวัดคุณภาพการให้บริ การมัลติมีเดียบนเครื อข่ายไอ
พี คุ ณสมบัติของอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ สถาปั ตยกรรมของระบบโมบาย การออกแบบระบบประยุกต์โมบาย การ
พัฒนาระบบประยุกต์โมบาย
Session Initiation Protocol (SIP), service creation on SIP, SIP telephony system, quality of service of IP telephone
network, multimedia service over IP network quality measurement, mobile device properties, mobile system
architecture, mobile application design, mobile application development
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INT 654 การประมวลผลแบบคลาวด์ และการประยุกต์
3 (3-0-9)
Cloud Computing and Application
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ภาพรวมและคาจากัดความของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แนวความคิดการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โมเดล
การให้บริ การกลุ่มเมฆชนิ ดต่าง ๆ การให้บริ การด้านระบบปฏิบตั ิการ การให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ให้บริ การด้านซอฟต์แวร์ เหตุการณ์และรู ปแบบการนากลุ่มเมฆไปใช้งาน การใช้กลุ่มเมฆแบบสาธารณะ และ
แบบส่ วนบุคคล ความมัน่ คงในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เครื่ องมือที่ใช้ในการจาลองการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเคลื่อนที่ และผลกระทบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆต่อองค์กร
Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, cloud service delivery models,
platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, cloud deployment scenario, public and
private clouds, security on cloud computing, cloud simulation tools, mobile cloud computing, and the impact of
cloud computing on the organization
SWE 604 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
Software Structures and Architectures
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความหมายและรู ปแบบต่างๆของสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ตวั เชื่ อมประสาน กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ สถาปั ตกรรมเชิงแนวความคิด สถาปั ตยกรรมเชิงบริ การ สถาปั ตยกรรม
แบบขับเคลื่อนด้วยโมเดล ซอฟต์แวร์เอเจนต์และซอฟต์แวร์คอมโพเนนท์
Definition and patterns of the software architecture, middleware, software development process, objectoriented technology, aspect-oriented architecture, service-oriented architecture, model-driven architecture,
software agent, and component-based software
SWE 610 การออกแบบซอฟต์ แวร์ ประเภทฝังตัว
3 (3-0-9)
Embedded Software Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ซอฟต์แวร์ แบบฝังตัว หลักการของระเบียบวิธีในการออกแบบเพื่อการนากลับมาใช้ใหม่ รู ปแบบการทวน
สอบ การออกแบบและการเลื อ กใช้ส ถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์ ที่ เ หมาะสม และการออกแบบที่ ข้ ึ นกับ
แพลตฟอร์ม
Embedded software, principles of a methodology that favours design reuse, formal verification, software
design and optimized architecture selection, and platform-based design

57

SWE 630 การพัฒนาซอฟต์ แวร์ แบบอไจล์
3 (3-0-9)
Agile Software Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบต่าง ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบวนซ้ า การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบอไจล์ ค่านิยม
หลักการ และวิธีปฏิบตั ิของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบอไจล์ สครัม การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เน้นความคล่องตัว
และเรี ยบง่ายของกระบวนการพัฒนา กระบวนการซอฟต์แวร์ ระดับบุคคล การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ขบั เคลื่อน
ด้วยการทดสอบ
Software development methods, iterative software development, agile software development, agile methods’
values, principles and practices, Scrum, extreme programming, personal software process, test-driven
software development
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